Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2010 m. birželio
m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Birželio m÷n. LiJOT ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ įgyvendino diskusijų ciklą d÷l ilgalaik÷s
valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo. Per m÷nesį aplankyta 10 Lietuvos miestų: Alytus,
K÷dainiai, Marijampol÷, Mažeikiai, Panev÷žys, Šiauliai, Taurag÷, Telšiai, Ukmerg÷ ir Utena. Susitikimų
metu siekta įvardinti, kokią Lietuvą jos piliečiai nor÷tų matyti 2030 metais, taip pat atsakyti, kokie
šiandien yra pagrindiniai mūsų šalies iššūkiai bei pasiūlyti būdus, kaip būtų galima atsispirti nuo jų ir
kokiais žingsniais jud÷ti vizijos link.
M÷nesio viduryje įvykdytas jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“
antrasis atrankos etapas – bandomasis žygis Dzūkijoje. Jame dalyvavo 70 jaunuolių, pakviestų anketas
vertinusios projekto atrankos komisijos.
Antroje m÷nesio pus÷je LiJOT komanda dalyvavo tiesioginiame, LiJOT rengiamo jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“ palaikymo akcijos koncerte Lietuvos televizijos
Didžiojoje studijoje. Koncerto metu surinkta beveik 60 tūkst. litų, kurie skirti Sibire esančių lietuvių
kapinių tvarkymui.
Tiesiogiai per televiziją transliuotas koncertas per penkis projekto „Misija Sibiras“ gyvavimo metus įvyko
pirmą kartą.
Šį m÷nesį LiJOT atstovai vyko į Europos Jaunimo Forumo organizuojamus susitikimus Italijoje ir
Austrijoje, skirtus organizacijų nariams, dirbantiems komunikacijos srityje bei užsiimantiems su
savanoryste susijusiomis veiklomis.
Birželį LiJOT atstovai dalyvavo susitikimuose d÷l jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo, neformalaus
ugdymo, sk÷tin÷ms organizacijoms aktualių klausimų, Tarptautin÷s verslumo savait÷s organizavimo ir kt.
Taip pat dalyvauta Europos kelių saugumo chartijos pasirašymo ceremonijoje, Jaunimo reikalų tarybos
prie JRD pos÷dyje.
M÷nesio eigoje aplankytos šios jaunimo organizacijos ir sąjungos: Panev÷žio jaunimo centras „Apskritasis
stalas“, Akmen÷s rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, susitikta su
Marijampol÷s, Vilniaus, Ukmerg÷s rajono „Apskritųjų stalų“ valdybos nariais d÷l Tipinio savivaldyb÷s
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigyb÷s aprašymo.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis birželio m÷nesį, pateiktomis
žemiau.

Birželio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Birželio 1 d. LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento, Jaunimo tarptautin÷s bendradarbiavimo agentūros, Lietuvos neformalaus ugdymo
asociacijos ir kt. atstovų susitikime d÷l jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo. Susitikime buvo
pristatytas pirminis siūlomo darbo su jaunimu ir jaunimo darbuotojų apibr÷žimo bei konteksto
dokumentas.
Birželio 1 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su
Utenos miesto atstovais, įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ kūrimo. LiJOT įsipareigojusi surengti diskusijas 10-yje Lietuvos miestų.
Birželio 2 d. vyko LiJOT Valdybos ir JRD vadovyb÷s susitikimas. Jo metu aptarti bendri aktualūs
klausimai: neformalus ugdymas, jaunimo darbuotojai, institucin÷ parama jaunimo organizacijoms ir kita.
LiJOT Valdyba ir JRD vadovyb÷, reaguodama į LiJOT narių priimtą kreipimąsi, Pavasario Asambl÷joje
susitar÷ nuolat susitikti ir aptarti aktualiausius procesus.
Birželio 2 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ ir LiJOT biuro administrator÷ J.Žil÷nait÷ dalyvavo susitikime
su Panev÷žio miesto atstovais, įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ kūrimo. LiJOT yra įsipareigojęs surengti diskusijas 10 Lietuvos miestų.
Birželio 3 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ ir LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo susitikime
su K÷dainių miesto atstovais, įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ kūrimo.
Birželio 9 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ kartu su programų vadovu A.Marcinkumi dalyvavo
„Lietuva: 2030“ diskusijose Telšiuose. Kartu vyko ir LRT atstov÷ G.Jansonait÷. Renginyje dalyvavo apie
15 telšiškių iš skirtingų organizacijų, kurie aktyviai įsitrauk÷ ir pasisak÷ jiems rūpimais klausimais,
dalinosi Lietuvos vizijomis.
Birželio 10 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT biuro atstovai J.Žil÷nait÷, E.Rupkus ir I.
Dirma dalyvavo Europos kelių saugumo chartijos pasirašymo ceremonijoje, Vilniaus miesto
savivaldyb÷je. Ceremonijos metu LiJOT prezidentas ir kiti organizacijų atstovai pasiraš÷ chartiją ir
įsipareigojo prisid÷ti, skatinant eismo saugumą Lietuvoje.
Birželio 10 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo
Ukmerg÷je surengtoje diskusijoje d÷l ilgalaik÷s Lietuvos pl÷tros strategijos „Lietuva 2030“.
Birželio 10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir LiJOT Tarptautinių programų vadov÷
R.Ribačiauskait÷ dalyvavo URM seminare „ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas“. Čia
buvo skaitomi pranešimai ir diskutuojama apie nacionalinių ES struktūrinių fondų veiksmų programų bei
teritorinio bendradarbiavimo programų sąsajas su Strategijos tikslais, tarptautinių finansinių institucijų
ind÷lį į Strategijos įgyvendinimo finansavimą, technin÷s pagalbos poreikius ir galimybes. Darbo grup÷se
buvo pristatyti pavyzdiniai projektai ir pasidalinta patirtimi bei gerąja praktika tyrimų ir inovacijų, mažų ir
vidutinių verslo įmonių, transporto, energetikos, turizmo, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.

Birželio 11 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo sk÷tinių organizacijų susitikime. Susitikimas
truko visą dieną, jo metu buvo diskutuojama d÷l visoms sk÷tin÷ms organizacijoms aktualių klausimų.
Sutarta, kad sk÷tin÷s organizacijos bendradarbiaus sprendžiant NVO teisinio reglamentavimo, NVO
finansavimo, ES paramos klausimus.
Birželio 14 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su Mažeikių miesto atstovais,
įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo.
Birželio 15 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su Marijampol÷s miesto atstovais,
įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo.

Birželio 17 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su Taurag÷s miesto atstovais,
įgyvendinant susitikimų ciklą d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo.
Birželio 17-21 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷ R.Kazlait÷ dalyvavo renginyje, skirtame
Europos Jaunimo Forumo organizacijų narių atstovams, dirbantiems ryšių su visuomene srityje.
Susitikimo tema – „Papasakok istoriją. Ne melą“. Užsi÷mimų metu pateikta informacija iš video ir audio
komunikacinių erdvių, dalyviai identifikavo esmines, jaunimui aktualias temas, pagal kurias suburtos
keturios kūrybin÷s grup÷s, rašiusios straipsnius. Šio darbo rezultatas – elektroninis žurnalas, kuriame
patalpinti visi dalyvių paruošti rašiniai.
Birželio 22 d. įvyko LiJOT valdybos pos÷dis. Jo metu kalb÷ta apie LiJOT Vasaros forumo darbotvarkę,
naujos LiJOT strategijos rengimą, taip pat sudarytas narių sąrašas, su kuriais ketina susitikti LiJOT
Valdybos nariai.
Birželio 22-23 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷
dalyvavo Nacionalin÷s Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos renginyje „Koordinalizacija“.
Jos metu buvo aptariami jaunimo politikoje vykstantys procesai, išsakomos problemos ir ieškoma jų
sprendimų, keičiamasi patirtimi, numatomos perspektyvos ir planuojami darbai jaunimo politikos pl÷tros
srityje.
Birželio 23-25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Europos Jaunimo Forumo Italijoje
surengtame seminare, kurio pagrindin÷ tema buvo "Savanoriškas darbas". Šiame seminare įvairių
organizacijų atstovai iš daugelio Europos valstybių dalinosi patirtimi. Seminaro metu ekspertai pristat÷
siūlomus savanoriško darbo skatinimo metodus, kuriuos siūloma pritaikyti savo šalyse.
Birželio 29 d. vyko Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros pos÷dis. Jame dalyvavo LiJOT
prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT Valdybos nariai A.Trimonyt÷ ir A.Armonait÷. Pos÷džio metu priimti
sprendimai d÷l projektų finansavimo.
Birželio 29 d. įvyko Jaunimo reikalų tarybos prie JRD pos÷dis, kuriame dalyvavo LiJOT prezidentas
Šarūnas Frolenko. Jo metu svarstyti jaunimo reikalų tarybos siūlymai d÷l jaunimo nedarbo ir migracijos
klausimų sprendimo, teikti pasiūlymai d÷l jaunimo verslumo skatinimo, aptartas įvykęs išpl÷stinis JRT
pos÷dis jaunimo Savanoryst÷s tema, pristatyta situacija apie atviro darbo su jaunimu pl÷trą, apžvelgta
Jaunimo reikalų departamento Europos Sąjungos l÷šomis įgyvendinamo projekto „Partneryst÷s tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ veikla.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Birželio 5 – 6 d. vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010 – 2011“ partnerių
susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta projekto koncepcija bei projekto veiklos, techniniai,
organizaciniai ir finansiniai aspektai, projekto veiklų planas, pristatyta ES programa „Veiklus jaunimas“
bei jos teikiamos galimyb÷s.
Birželio 7 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷, regioninių reikalų referentas E.Rupkus,
LiJOT regioninių reikalų komiteto pirminink÷ G.Motuzait÷, Marijampol÷s jaunimo organizacijų tarybos
„Apskritas stalas“ valdybos nar÷ R.Labalaukyt÷, Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ valdybos narys G.Pocius ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ valdybos nar÷ M.Sičiūnait÷ dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalin÷s jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos atstovais,
kuriame buvo aptariamas Tipinis savivaldyb÷s jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigyb÷s aprašymas.
Birželio 10 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ ir regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo
ISM vadybos ir ekonomikos universitete vykusiame pasitarime d÷l Tarptautin÷s verslumo savait÷s
organizavimo. Susitikimo metu sutarta d÷l tolimesnių veiksmų, parengtas veiklų planas, aptartos
partneryst÷s galimyb÷s.
Birželio 11 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Panev÷žio
jaunimo centru „Apskritasis stalas“, kurio metu buvo aptariama organizacijos strategija ir jos kryptys bei
einamieji reikalai.
Birželio 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir Marijampol÷s jaunimo organizacijų
tarybos „Apskritas stalas“ valdybos nar÷ R.Labalaukyt÷ dalyvavo susitikime d÷l tipinių savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų nuostatų.
Birželio 17 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Panev÷žio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ visuotiniame susirinkime ir jam pirmininkavo.
Birželio 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ir LiJOT regioninių reikalų referentas
E.Rupkus susitiko su UADB „Seesam Lietuva“ atstovais d÷l bendradarbiavimo sutarties sudarymo ir
priemonių plano patikslinimo. Susitikimo metu parengtas bendradarbiavimo sutarties veiklų planas ir
sutarta d÷l organizacinių klausimų.
Birželio 18 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo Akmen÷s rajono jaunimo ir
jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ visuotiniame susirinkime. Naujajai
organizacijos valdybai ir jos pirmininkei pristat÷ LiJOT teikiamas galimybes ir organizacijos aktyvaus
dalyvavimo veikloje priemones.
Birželio m÷n. įvyko 2 JOVKGS organizacijų įvertinimai – abu jie – pakartotiniai. Lyginant pirminius
įvertinimų rezultatus, matomi teigiami pokyčiai. Organizacijos pateiktus įvertinimus bei ekspertų darbą
laiko teigiamu ir skatintinu dalyku jų veiklose.
Per ateinantį m÷nesį planuojama atlikti dar 5 veiklos kokyb÷s įvertinimus. Šiuo metu sistemoje dalyvauja
20 organizacijų, veikia 8-ių ekspertų tinklas.
Sistema remiama įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos vykdomą projektą „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas

įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
finansuojamą Europos socialinio fondo.
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Jaunimo įgalinimas
Birželio 3 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus susitiko su LR Ambasadoriumi Rusijos Federacijoje
A.Vinkumi. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie LiJOT rengiamą projektą „Misija Sibiras‘10“, jo
užduotis ir tikslus ekspedicijos metu Rusijos Federacijoje, galimą bendradarbiavimą.
Birželio 3-4 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo bendrame Šiaur÷s, Baltijos
valstybių ir Baltarusijos forume, kurio tema - „Jaunimo įgalinimas ir jaunimo dalyvavimas pilietin÷je
veikloje“. Seminaro metu buvo dalinamasi patirtimi, kaip skirtingose valstyb÷se skatinamas aktyvus
jaunimo dalyvavimas.
Birželio 4 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LRT muzikos prodiuseriu
J.Vilimu. Susitikime buvo sutarta rengti palaikymo akcijos „Misija Sibiras‘10“ tiesiogin÷s transliacijos
koncertą birželio 20d. LTV eteryje.
Birželio 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Vyriausyb÷s Visuomen÷s
informavimo departamento Vyr. specialiste I.Leikauskaite. Susitikimo metu buvo tariamasi kaip į
Lietuvos pažangos strategijos kūrimą įtraukti pasaulio lietuvius.
Birželio 11 d. programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo Sporto savanorių sąjungos bei LiJOT
organizuojamuose Europos jaunių (U-18) krepšinio čempionato savanorių mokymuose. Vienos dienos
mokymuose, kuriuose buvo pristatoma čempionato programa, supažindinama su rungtynių aikšt÷mis ir
visa infrastruktūra bei kalbama apie kultūrų skirtumus, dalyvavo virš šimto savanorių. Iš jų v÷liau atrinkti
laimingieji, kurie išklausys dar vienus 2-iejų dienų mokymus konkrečiomis temomis ir savanoriaus
čempionate.
Birželio 12-13 d. LiJOT valdybos nariai A.Trimonyt÷ ir P.Mieželis, LiJOT ryšių su visuomene
koordinator÷ R.Kazlait÷ ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“ antrajame atrankos etape – bandomajame žygyje
Dzūkijoje. Šiame žygyje dalyvavo beveik 70 jaunuolių, kuriuos, įvertinusi anketas, pakviet÷ projekto
atrankos komisija. Daugiau apie bandomąjį žygį: http://www.misijasibiras.lt/2010/naujienos/post/78/
Birželio 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis, LiJOT Tarptautinių programų vadov÷
R.Ribačiauskait÷ ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷ dalyvavo komisijos, vertinančios Jaunimo
verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2010 metais konkurso paraiškas, pos÷dyje. Jo metu
buvo priimtas galutinis sprendimas d÷l projektų finansavimo, kuris buvo pateiktas Jaunimo reikalų
departamento direktoriui.
Birželio 20 d. LiJOT komanda dalyvavo tiesioginiame, LiJOT rengiamo jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“ palaikymo akcijos koncerte Lietuvos televizijos
Didžiojoje studijoje. Koncerto metu žiūrovai buvo kviečiami prisid÷ti prie iniciatyvos ne tik morališkai
palaikant projektą, tačiau ir finansiškai - skambinant ar siunčiant trumpąsias žinutes. Koncerto metu
surinkta beveik 60 tūkst. litų, kurie skirti Sibire esančių lietuvių kapinių tvarkymui.

Birželio m÷n. Eurodesk Lietuva tinklalapyje apsilank÷ 24 365 unikalūs lankytojai, kurie Eurodesk
komandai pateik÷ 38 užklausas.

Socialin÷s atskirties mažinimas
-

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Birželio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

24 365 unikalūs lankytojai, 28,14% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
13 274 unikalūs lankytojai, 27,61% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
35 432 unikalūs lankytojai, 36,75% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą.

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

